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MUNICÍPIO DE NINHEIRA – MG   
 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
EDITAL 1/2015 – ANEXO III RETIFICADO 

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS 
Lei Complementar nº. 042/15 

 

CARGOS ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Agente Administrativo 
Executar, sob orientação imediata, trabalhos administrativos de noções gerais, sem muita complexidade, compreendendo 
atendimento ao público, protocolo, arquivo, tramitação de documentos, escriturações e similares. 

Auxiliar de Cuidador Social 

Desempenhar funções de apoio ao provimento dos serviços, dos programas, dos projetos, dos benefícios, da transferência de renda 
e ao CadÚnico, diretamente relacionadas às finalidades do SUAS. Desempenhar funções essenciais de apoio ao funcionamento 
operacional da gestão, das Unidades socioassistenciais e das instâncias de pactuação e deliberação do SUAS, tais como: limpeza, 
lavanderia, cozinha, copeiragem, transporte e segurança; auxiliar o cuidador social nas diversas tarefas junto às unidades de 
assistência social, especialmente nas tarefas de apoio aos usuários no planejamento e organização de sua rotina diária; apoiar e 
monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação dos alimentos; apoiar e monitorar os 
usuários nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer; apoiar e acompanhar os usuários em atividades externas; 
desenvolver atividades recreativas e lúdicas; potencializar a convivência familiar comunitária; observar e cumprir as normas de 
higiene e segurança do trabalho; executar outras atividades compatíveis com a natureza do cargo e previstas  em regulamento. 

Auxiliar de Saúde Bucal 
Agendar, receber, atender e orientar pacientes no gabinete odontológico para realização de procedimentos relacionados à saúde 
bucal. 

Bioquímico / Farmacêutico 

Supervisionar e acompanhar a execução de exames diversos, bem como emitir resultados de exames diversos, conforme normas 
estabelecidas e técnicas específicas de análises clínicas; acompanhar e colaborar no trabalho de rotina do laboratório de análises 
clínicas, zelando pelo seu adequado funcionamento; atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção 
permanente aos princípios éticos, às leis e aos atos normativos do Conselho Profissional. 

Cirurgião Dentista 
Prestar assistência odontológica em geral à clientela das unidades municipais de saúde, de educação e de ação social e outras, no 
tratamento e na prevenção dentária. 
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CARGOS ATRIBUIÇÕES SINTÉTICAS 

Contador 

Registrar atos e fatos contábeis; controlar o ativo permanente; gerenciar custos; preparar obrigações acessórias, tais como: 
declarações acessórias ao fisco, órgãos competentes e contribuintes e administrar o registro dos livros nos órgãos apropriados; 
elaborar demonstrações contábeis; prestar consultoria e informações gerenciais; realizar auditoria interna e externa; atender a 
solicitações de órgãos fiscalizadores e realizar perícia. 

Cuidador Social 
Cuidar de bebês, de crianças, de jovens, de adultos e de idosos, zelando pelo bem-estar, pela saúde, pela alimentação, pela 
higiene pessoal, pela educação, pela cultura, pela recreação e pelo lazer da pessoa assistida. 

Educador Físico 

(Bacharel) 

Desenvolver atividades físicas e práticas corporais junto à comunidade; incentivar a criação de espaços de inclusão social, com 
ações que ampliem o sentimento de pertinência social nas comunidades, por meio de atividade física regular, do esporte e lazer e 
das práticas corporais. 

Enfermeiro 

Supervisionar, coordenar e orientar as atividades de assistência global ao doente; controlar a estocagem de medicamentos, de 
vacinas e executar ações de saúde desenvolvidas pela equipe de enfermagem; efetuar diagnóstico, tratamento pré e pós-
operatório; realizar consultas; prescrições de assistência e de cuidados diretos aos pacientes graves com a vida em risco; prestar 
cuidados e assistência a gestantes puérpera e ao recém-nascido. 

Engenheiro Civil 
Executar serviços de engenharia de responsabilidade da Prefeitura, de acordo com o Plano Diretor do Município, bem como 
projetos e programas firmados por meio de contratos e/ou de convênios com instituições governamentais e não governamentais. 

Fisioterapeuta 

Aplicar métodos e técnicas fisioterapêuticas; elaborar os diagnósticos, planejar e executar os tratamentos fisioterápicos no local em 
que for determinado, utilizando-se de meios físicos especiais, para obter o máximo de recuperação funcional dos órgãos e dos 
tecidos afetados; eleger e quantificar as intervenções e as condutas fisioterapêuticas apropriadas, objetivando tratar as disfunções 
nos campos da fisioterapia em toda a sua extensão e complexidade, assistindo a clientela do sistema municipal de saúde, de 
educação e de assistência social. 
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Médico Clínico Geral 

Atuar em conformidade com as atribuições próprias da profissão, em atenção permanente aos princípios éticos, às leis e aos atos 
normativos do Conselho de Medicina; efetuar exames médicos em pacientes da rede pública municipal, visando à realização de 
diagnósticos e o tratamento de enfermidades diversas; emitir diagnósticos, prescrever medicamentos e realizar outras formas de 
tratamento para diversos tipos de enfermidade. 

Motorista – D 
Conduzir veículos automotores leves ou pesados (de transportes de passageiros e de cargas), obedecendo e observando as regras 
de segurança no trânsito e as legislações pertinentes vigentes no país, demonstrando boa educação no trato com as pessoas, 
sendo discreto, paciente e disponível para atender às necessidades da administração pública. 

Nutricionista Exercer atribuições inerentes à sua formação profissional, voltadas para a área da saúde, da educação e do social. 

Oficial de Serviços Públicos – 
Carpinteiro 

Efetuar trabalhos gerais de carpintaria, de cortando e de armando, instalando e reparando peças de madeira para confeccionar 
conjuntos ou peças de edificações, obras e cenários ou efetuar a manutenção das mesmas. 

Oficial de Serviços – Pedreiro Exercer funções operacionais que exijam conhecimento e qualificação para o seu exercício, especialmente em obras. 

Operador de Máquinas Leves Operar máquinas e equipamentos pesados, de acordo com a sua habilitação profissional e a área de atuação. 

Operador de Máquinas Pesadas Operar máquinas e equipamentos pesados, de acordo com a sua habilitação profissional e a área de atuação. 

Psicólogo 
Exercer atividades próprias da sua formação profissional; aplicar conhecimentos no campo da psicologia para o planejamento e 
para a execução de atividades no âmbito da educação, da saúde, do trabalho e das comunidades com o objetivo de promover, em 
seu trabalho, o respeito à dignidade e à integridade do ser humano. 

Técnico em Enfermagem 
Orientar e executar o trabalho técnico de assistência de enfermagem aos usuários do hospital e dos ambulatórios;  auxiliar nas 
atividades de planejamento, de ensino e de pesquisa nela desenvolvidos; trabalhar em consonância com as normas e os 
procedimentos de biossegurança. 

Técnico em Radiologia Executar exames radiológicos, sob supervisão de médico especialista, por meio da operação de equipamentos de raios. 
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Técnico em Saúde Bucal 

Planejar o trabalho técnico-odontológico em consultórios, em clínicas, em laboratórios de prótese das unidades de saúde do 
município; prevenir doença bucal, participando de programas de promoção à saúde, de projetos educativos e de orientação de 
saúde bucal; confeccionar e reparar próteses dentárias humanas, animais e artísticas; executar procedimentos odontológicos sob 
supervisão do cirurgião dentista; administrar pessoal e recursos financeiros e materiais; mobilizar capacidades de comunicação em 
palestras, em orientações e em discussões técnicas; executar atividades, conforme normas e procedimentos técnicos e de 
biossegurança. 

Ninheira-MG, 15 de maio de 2015. 
 

Narques Rocha 
Prefeito Municipal 


